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homegrown

T e k s t: J a m i l i a K n o c k a e r t

Kinky Star, het gezellige muziekcentrum op de Vlasmarkt in Gent, blaast deze maand vijftien kaarsjes
uit en viert dat een hele week lang (10 t/m 15 april). Hoezee! RifRaf ging met een verjaardagstaart langs bij
bezieler en pater familias Luc Waegeman en kwam terug met een interview!
Kinky Star begon als iets kleins, maar groeide uit tot een goeddraaiende organisatie met vijf grote pijlers. Vijf? Jazeker. In de
Club kan je bijna dagelijks een fijn concert meepikken, het platenlabel dat onder andere Kapitan Korsakov, Little Trouble Kids
en stapels (digitale) releases uitbracht en op de studentenradio Urgent.fm luister je wekelijks naar de Kinky Star Radioshow.
Daarnaast krijgen jonge muzikanten de kans om via het JonGeduld-project hopen ervaring op te doen en leren beginnende
artiesten via de Academy een instrument bespelen.
Luc Waegeman: “Kinky Star ontstond vijftien jaar geleden als een vzw omdat we met Sexmachines (rockband van Danny
Mommens, Jan Wygers en Waegeman zelf) onze eerste release in eigen beheer wilden uitbrengen. Dat gebeurde uiteindelijk via
ons label Kinky Star Records, waarop bands als De Bossen en ’t Hof Van Commerce later ook platen uitbrachten. Daarnaast
vonden we in 1997 een pand aan de Vlasmarkt. We organiseerden er al van in het begin optredens en zo groeide de vzw uit tot
een muziek- en ontmoetingscentrum. Of ik had verwacht dat het zo’n hoge vlucht zou nemen? Nee. Maar honderden vrijwilligers
droegen – en dragen – hun steentje bij door ons te helpen: geluidstechniekers, grafische vormgevers, videoclipmakers, IT’ers,
klusjesmannen… Dankzij al die mensen is Kinky Star groter geworden. Niet letterlijk, natuurlijk, want we zitten nog altijd in
datzelfde kleine pandje.” (lacht)

Ook met subsidies blijft het knokken
Is die onafhankelijkheid-gedachte
van vroeger nu ook nog belangrijk
voor je?
Luc: “Absoluut. Onze filosofie is om
jonge bands en artiesten zo veel
mogelijk te stimuleren om in de
muziekjungle en de businesswereld
hun mannetje te staan. We willen
hen tonen hoe verschillende vorken
in verschillende stelen zitten, hoe
je het best je carrière uitbouwt, aan
zelfmanagement doet, enzovoort.
Die diy-gedachte proberen we hen
op een aangename en niet-schoolse
manier mee te geven via workshops
en allerlei projecten. Met die tips and
tricks is Kinky Star voor jonge bands
een opstapje naar een hoger niveau.”
Ik kan me voorstellen dat er in
al die jaren wel eens momenten
waren waarop je vreesde voor het
voortbestaan van Kinky Star.
Luc: “Hier stopt het-momenten,
ja. (lacht) We maakten enkele
donkergrijze periodes mee en dat
op verschillende vlakken.
Zo klaagde een buurman ons aan
voor geluidsoverlast en hadden we in
2004 problemen met de belastingen. Gelukkig liepen beide rechtszaken goed af en worden we nu erkend als een organisatie met
een maatschappelijk en geen commercieel doel. We krijgen nu zelfs structurele subsidies van de Vlaamse overheid! Maar ’t blijft
knokken. De kans zit er bijvoorbeeld in dat we die subsidies binnenkort weer kwijtspelen met de komst van de nieuwe minister en
de besparingsmaatregelen. Niet dat we zo sterk afhankelijk zijn van die steun, hoor. Het grootste deel van onze inkomsten halen
we uit onze eigen werking en vooral uit de Kinky Star Club op de Vlasmarkt. Hoe meer pintjes de mensen daar drinken, hoe meer
geld er is voor de verschillende projecten binnen onze organisatie!”
Welk effect hebben de nieuwe geluidsmaatregelen op Kinky Star?
Luc: “We zijn absoluut pro gehoorbescherming en de bewustmaking daarrond. Maar we zitten natuurlijk in een kleine ruimte en
we gaan nog niet zwaar protesteren omdat de regels voorlopig onduidelijk blijven voor ons. Ergens geeft de affiche van 15 jaar
Kinky Star wel weer wat we ervan denken. We willen die intense beleving van een liveconcert – zowel voor het publiek als voor
de muzikanten – zeker niet verliezen.”
Naast de downs maakte je waarschijnlijk ook al fijne ups mee.
Luc: “Uiteraard, elke release en elk concert is een hoeramoment! En het succes van ’t Hof Van Commerce is sowieso een
belangrijke mijlpaal voor ons. Kinky Star bracht de eerste drie platen van de groep uit en dat heeft ons meer in de schijnwerpers
gezet. Maar er is nog: we organiseerden talloze concerten tijdens de Gentse Feesten, brachten bands naar het buitenland,
deden verschillende showcases… Ik ben dus best wel trots op Kinky Star. Absoluut. (glimlacht) Maar ik herhaal: dankzij
honderden vrijwilligers en stagiairs groeiden we uit tot wat we nu zijn. De stad Gent was minstens even belangrijk voor ons.
Hier staat men meer open voor cultuur dan in Brussel of Antwerpen en ik denk dat het moeilijk geweest was om Kinky Star
ergens anders op te starten.”
En om te vieren dat de organisatie na vijftien jaar nog altijd bestaat, nodigde je zes bands uit die tijdens de feestweek
in Kinky Star komen spelen.
Luc: “Inderdaad. Die groepen koos ik heel bewust omdat verschillende bandleden een link hebben met Kinky Star. Zo was de
eerste release op het label er eentje van De Bossen en is Eline van Little Trouble Kids halftijds sociocultureel werkster bij ons.
Ik opteerde deze keer dus niet voor grote namen, maar wel voor échte Kinky Star-bands.”
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Kinky Star is nog altijd alive and kicking,
laat dat duidelijk zijn! Een week vol gratis
concerten en dj-sets is dan ook de ideale
manier om de vijftiende verjaardag van
het muziekcentrum te vieren. Op 10
april geven de mannen van Zilke het
startschot, gevolgd door Inspector Clay.
De stoere kerels van Falling Man en
Studio 45 geven het beste van zichzelf
op 11 april. De volgende dag zetten Little
Trouble Kids en het vrouwelijke dj-duo
Het Rijk Der Vrouw de boel dan weer op
stelten. En vrijdag de dertiende is deze
keer helemaal geen ongeluksdag! De
oudgedienden van De Bossen zakken
dan immers af naar de Vlasmarkt, waarna
Tamashot & Stijn de dj booth innemen.
Op 14 april staan No Tomorrow Charlie
en Dr. Green op het Kinky Star-podium en
de apotheose volgt op zondag 15 april.
Dan is het kot te klein voor de surpriseact
en DJ Jasper zorgt ongetwijfeld voor een
stomende afterparty.

Maar daar stopt het niet! Kinky Star
lanceert in de week van 10 april ook
een online tv-kanaal met videoclips,
liveopnames, reportages, interviews met
medewerkers en meer van dat! Verder
verkopen ze binnenkort pakketten met
oude releases en maakt het Gentse
kunstenaarskoppel Betty & Ringo een
kunstwerk op een van de muren in de
Kinky Star Club. De driedimensionale
creatie zal de vijf pijlers van Kinky Star
nog eens extra belichten en dat op een
originele manier! Hou www.kinkystar.
com/15jaar in het oog voor meer
informatie!
Kinky Star is trouwens nog steeds
op zoek naar jouw foto’s, filmpjes,
anekdotes, getuigenissen of andere
straffe verhalen! Al die fijne herinneringen
aan de voorbije vijftien jaar belanden in
een digitaal boek. Ligt er bij jou thuis
nog interessant materiaal of wil je een
spannend verhaal delen met het Kinky
Star-publiek? Laat dan iets weten via
15jaar@kinkystar.com!
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